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Posudzovaná  habilitačná  práca  je  založená na  pôvodných vedeckých  výsledkoch 

predstavených v deviatich  reprezentatívnych  prácach,  publikovaných  v prestížnych 

odborných  periodikách.   

          Predstavené výsledky, okrem popisu vlastností prístrojového vybavenia a z neho      

     vyplývajúcich experimentálnych možností laboratória CENTA, je možné rozdeliť do   

dvoch základných kategórií.  

      Jednou je využitie urýchľovača na hmotnostnú spektrometriu -AMS, orientovanú na 

detekciu dlhožijúcich rádionuklidov, ktoré  sa využívajú ako stopovače pri skúmaní 

dynamiky rôznych enviromentálnych procesov a taktiež na datovanie v archeolúogii, 

geológii a v skúmaní umeleckých diel.  

      Druhá časť možného využitia je reprezentovaná  vybudovanými analytickými 

experimentálnymi metódami, založenými na interakcii urýchlených iónov s hmotným 

prostredím - IBA. Túto časť laboratória CENTA predstavujú  experimentálne zariadenie 

využívajúce metódu protónmi vzbudeného rentgenovského 6iarenia , prípadne emisie 

gama kvánt– PIXE, -PIGE a Rutherfordovho .spätnáho rozptylu -RBS. Experimentálny 

komplex je otvorený realizácii ďalších analytických metód, napríklad využitiu pružného 

rozptylu ERDA, realizácii mikrozväzku a možnosti vyvedeniu nabitých častíc z vákua. 

Z uvedeného vyplýva,že laboratórium je budované zmysluplne. Predstavuje široké  

multidisciplinárne  možnosti skúmania kvality životného prostrredia, archeológie, 

geológie, medicíny,,nových materiálov a pod. Laboratórium má možnosti ďalšieho 

rozširovania a  zveľaďovania. 

    Habilitant sa výraznou mierou podielal na vybudovaní a využití experimentálnych 

možností laboratória CENTA, čoho  svedectvom sú získané  pôvodné výsledky, 

uvedené v habilitačnej práci. Okrem vypracovania dôležitých metodických postupov, 

ako je pracná optimalizácia urýchlovacieho procesu, sa tiež venoval metódam 

správneho odberu  a prípravy  skúmaných vzoriek  na analýzu. Širokú oblasť využitia 

laboratórneho zariadenia habilitant prezentuje prvými výsledkami.  

     Pri prvom skúmaní koncentrácie kozmogénneho rádiouhlíka 14C, v okolí jadrových  

reaktorov v Jaslovských Bohuniciach,  metódou  AMS použil na analýzu letokruhy 

stromov, z ktorých každý letokruh nesie časovú jednoročnú informáciu o absorbcii CO2 

. Porovnaním výsledkov s klasickým monitorovaním a dátami z horského prostredía 

mohol urobiť vážne závery o procese zrieďovania koncentrácie 14C emisiami zo 

spaľovania fosílnych palív. 

     Metóda AMS bola tiež použitá pri určení koncentrácie kozmogénneho izotopu 10Be. 

Informácia má široké využítie v klimatológii, geológii a jadrovej astrofyzike. 

Dosiahnutie čo najnižšieho detekčného limitu pri určení izotopického pomeru 10Be/9Be, 

analyzovaného zväzku iónov, ovplyvňuje interferencia izobaru 10B. Problém oddelenia 

izobaru 10B z analyzovaných dát elegantne vyriešil použitím absorbčnej fólie. Konečný 

výsledok dosiahnutej citlivosti je možné ďalej zlepšovať. 

     Prvé výsledky použitia metódy PIXE boli získané s použitím urýchlených protónov 

a jadier He na modelových vzorkách. Bola zistená dobrá opakovateľnosť analytických 



výsledkov. Dobrá opakovateľnosť a presnosť bola dosiahnutá tiež pri analýze 

laboratórnych štandartov a strieborných mincí. Metóda bola preverená taktiež na  

     možnosť určenia koncentrácie 137Cs a izotopov U v kvapalných vzorkách, ktoré sa  

používajú ako stopovače pri haváriách jadrových zariadení, alebo ako pozostatok testov 

jadrových zbraní. Získané výsledky potvrdzujú možnosť použitia metódy PIXE 

s dostatočnou presnosťou. 

     V habilitačnej práci je uvedená publikácia revuálneho charakteru, ktorá analyzuje 

znečistenie severozápadného Pacifiku 3H, 129I a 137Cs po havárii jadrového reaktora vo 

Fukušime. Okrem získaných odhadov o celkovej rádioaktivite troch nuklidov, 

vypustenej počas havárie do mora, boli získané informácie o povrchovom a hlbinnom 

rozdelení kontaminácie vo vzdialenosti 30 – 600 km od miesta havárie. Uvedené 

rádionuklidy v najbližších rokoch budú slúžiť ako indikátory vertikálneho 

a horizontálneho pohybu masívov morskej vody, čo má zásadný význam pre spoznanie 

vplyvu na životné prostredie  planéty. 

      Okrem uvedených základných vedeckých výsledkov habilitanta je potrebné uviesťaj 

jeho aktivity pri určovaní rádioaktívnej čistoty konštrukčných materialov použitých 

v experimentoch bezneutrínového dvojitého beta rozpadu, skúmaní transferu niektorých 

prvkov  pôdy do vína a pod. 

    Rád poznamenávam, že výsledky použité v práci boli  porovnávané 

s podobnými, alebo s už získanými dátami na iných pracoviskách . Niektoré 

výsledky boli získané  v medzinárodnej spolupráci. Predložená práca je kvalitná, 

o čom svedčí náležitá publikačná aprobácia. Významný je aj jej prínos 

v pedagogickej a vedecko-organizačnej práci. Habilitant vykonáva od roku 2010 

nepretržite pedagogickú činnosť. Rád k tejto časti dodávam, že niekoľko 

posledných rokov registrujem významnú kladnú odozvu doktorantov FÚ SAV 

na jeho prednášky a praktikum z predmetu  Urýchlovačové  iónové technológie 

vedené habilitantom.  

       Výsledky, dosiahnuté vo vedeckej a pedagogickej činnosti splňujú požiadavky  

na  udelenie   titulu  docent.  Preto  doporučujem   prijať  predloženú   habilitačnú  

prácu   RNDr. Miroslava  Ješkovského, PhD.  k  obhajobe.  Po úspešnej    obhajobe 

doporučujem menovanť docentom.  
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